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چکيده
تعامل اجتماعي افراد جامعه، پیوند هایي را بین آن ها به وجود 
این  وجود  بدون  مي نامند.  اجتماعي  سرمایه  را  آن  كه  مي آورد 
بنابراین  بین مي رود.  از  نهادها  و  افراد  امكان همكاري  پیوندها، 
در  اقتصادي  روابط  شكل گیري  اصلي  بستر  اجتماعي  سرمایه 
جامعه است. هدف این پژوهش بررسي سازه هاي مؤثر بر سرمایه 
طرح  طالیه داران  تعاوني  شركت  اعضاء  درون گروهي  اجتماعي 
مدیریت جامع منابع طبیعي و آبخیزداري حوزه غرب شیراز بوده 
و  روایي  كه  پرسشنامه  اي  از  استفاده  با  و  پیمایش  روش  به  كه 
پایایي آن تأیید شد، صورت پذیرفت. جامعه مورد مطالعه شامل 
اعضاي شركت تعاوني طالیه داران سه روستاي مختارآباد، بیستون 
وُ تل كره اي بود كه براي انتخاب نمونه از روش نمونه گیري طبقه اي 
تصادفي استفاده شد و در مجموع 146 عضو شركت تعاوني مورد 
مطالعه قرار گرفتند. یافته ها نشان داد كه میانگین سرمایه اجتماعي 
درون گروهي اعضاي شركت تعاوني طالیه داران در حد قوي بوده 
است. آزمون همبستگي نشان داد كه بین متغیرهاي، سن و تعداد 
رابطه  درون گروهي  اجتماعي  سرمایه  میزان  با  تحصیل  سال هاي 
مثبت و معني داري وجود دارد. اما رابطه معني داري بین متغیرهاي 
ُبعد  كشاورزي،  كار  سابقه  روستا،  در  سكونت  سال هاي  تعداد 
خانوار و میزان مالكیت اراضي زراعي با میزان سرمایه اجتماعي 
داد  نشان  آزمون همبستگي  نشد. هم چنین  مشاهده  درون گروهي 
كه بین مؤلفه  هاي سرمایه اجتماعي درون گروهي اثر دگرافزایشي 
میانگین  كه  داد  نشان  میانگین ها  مقایسه  آزمون  دارد.  وجود 
سرمایه اجتماعي درون گروهي زنان در مقایسه با مردان، اختالف 
اعتماد  مؤلفه هاي  با  رابطه  در  زنان،  ولي  نداشت  داري  معنی 
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غیر رسمي  روابط  شبكه  و  اطالعات  مبادله  میزان  شخصي،  بین 
داراي نمره باالتري نسبت به مردان بودند. هم چنین میزان سرمایه  
اجتماعي درون گروهي و مؤلفه هاي آن در مورد كشاورزان نسبت 

به افراد غیركشاورز كم تر بود. 
طرح  درون گروهي،  اجتماعي  سرمایه  کليدي:  واژه هاي 
كشاورزي،  ترویج  آبخیزداري،  و  طبیعي  منابع  جامع  مدیریت 

استان فارس.

مقدمه
با وجود و ادامه روند تخریب و تأثیر منفي بهره برداران بر روي 
اکوسیستم ها و منابع طبیعي خود، انتخاب مناطقي به عنوان حوزه هاي 
منابع طبیعي  اجراي طرح هاي مدیریت جامع  پایلوت جهت  آبخیز 
براي  برنامه ریزي جامع در آن ها  اقالیم مختلف و  آبخیزداري در  و 
فارس  استان  در  این رو  از  مي نماید.  امري ضروري  آینده  نسل هاي 
حوزه هاي آبخیز شامل غرب شیراز، خرمبید، داراب، خسروشیرین، 
کویري  و  آب ماهي  دشمن زیاري،  سپیدان،  مارگون  آب گل میمند، 
منابع  کل  اداره  گرفته اند.  قرار  مطالعه  و  شناسایي  مورد  گربایگان، 
طبیعي و آبخیزداري فارس با اعتقاد به ضرورت برنامه ریزي علمي 
و فني در حوزه هاي آبخیز در مناطق ده گانه و انجام مطالعات طرح 
مدیریت جامع با تأکید بر توان اکولوژیکي سرزمین و بهینه گزیني در 
پایداري در توسعه، گام  به  بین کاربري هاي مختلف جهت رسیدن 

برداشته است.   
پایه  منابع  به منظور حفظ  آبخیزداري  و  طبیعي  منابع  طرح جامع 
منابع  اکولوژیکي عرصه هاي  توان  اساس  بر  بهره برداري مطلوب  و 
طبیعي و جلب مشارکت مردم با توجه به اصل عدالت اجتماعي و 
طبیعي،  منابع  از  استفاده  مردم جهت  براي  برابر  فرصت هاي  ایجاد 
جلوگیري از بخشي نگري و پرهیز از عملکرد جزیره اي اجرا مي شود. 
در راستاي اجراي این طرح در 24 شهرستان استان فارس 64 حوزه 
شناسایي گردیده که از این تعداد 34 حوزه بحراني اعالم گردیده و در 
سال1387 با توجه به اولویت ها تعداد 10حوزه، انتخاب و در دستور 
 12000 از  بیش  گذشته  سال  در  راستا  همین  در  گرفت.  قرار  کار 
عملیات  و  آماده سازي  مثمر  باغات  ایجاد  جهت  اراضي  از  هکتار 
گوده برداري صورت گرفته است. کپه کاري گیاهان دارویي و مرتعي 
همراه با ذخیره نزوالت در سطح 11340 هکتار و قرق و حفاظت 
در سطح 50000 هکتار و هم چنین انجام عملیات سازه اي و تشکیل 
چندین شرکت تعاوني از دیگر فعالیت ها در این بخش بوده است. 
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اهم اهداف اجراي طرح مدیریت جامع منابع طبیعي عبارتند از: ارائه 
الگوي مناسب توسعه، جلوگیري از فرسایش خاک، احیاي پوشش 
گیاهي منطقه، جلوگیري از تصرفات غیر قانوني افراد به عرصه هاي 
منابع طبیعي، ایجاد اشتغال براي ساکنین منطقه، ایجاد تعادل دام و 
فعال  مشارکت  جلب  براي  مناسب  شرایط  ایجاد  حوزه،  در  مرتع 
جوي،  نزوالت  و  باران  آب  از  بهینه  استفاده  و  جمع آوري  اهالي، 
تغذیه آبخوان ها دردشت هاي بحراني، کاهش روند مهاجرت و ایجاد 

محیط مناسب و سالم براي زندگي بهتر. 
طي انجام طرح جامع، زمین هایي به مردم محلي واگذار گردیده 
در  مشارکتي  فعالیت هاي  انجام  و  تعاوني  تشکیل شرکت هاي  با  تا 
راستاي نیل به اهداف طرح جامع، اقدامات الزم صورت گیرد ]6[. به 
طور کلي در حوزه غرب شیراز تعداد هشت شرکت تعاوني تشکیل 
شده است که یکي از آن ها شرکت تعاوني طالیه داران مي باشد. این 
شرکت در زیرحوزه بن رود زنگنه تشکیل شده است که اعضاي آن 

اهالي روستاهاي مختارآباد، بیستون و تل کره اي مي باشند. 

مفاهيم پایه
از آنجا که پایداري مدیریت منابع طبیعي عالوه بر تکنولوژي هاي 
مناسب، به نهادهاي درگیر در مدیریت منابع طبیعي در سطح محلي 
وابسته است و یکي از زمینه1 هاي موجود در جوامع محلي، سرمایه 
اجتماعي مي باشد ]14[، بررسي میزان سرمایه اجتماعي درون گروهي 
اعضاي این شرکت هاي تعاوني و عوامل مؤثر بر آن ضروري مي نماید. 
هدف کلي این پژوهش، بررسي سازه هاي مؤثر بر سرمایه اجتماعي 

1- Context

درون گروهي اعضاء شرکت تعاوني طالیه داران طرح مدیریت جامع 
بنابراین  است.  بوده  شیراز  غرب  حوزه  آبخیزداري  و  طبیعي  منابع 

اهداف جزیي پژوهش حاضر عبارتند از:
- تعیین ویژگیهاي فردي اعضاي شرکت تعاوني طالیه داران

شرکت  اعضاي  گروهي  درون  اجتماعي  سرمایه  میزان  تعیین   -
تعاوني طالیه داران 

تعاوني  اعضاي شرکت  فردي  هاي  ویژگي  بین  ارتباط  تعیین   -
طالیه داران و میزان سرمایه اجتماعي 

- تعیین ارتباط بین مولفه هاي سرمایه اجتماعي با میزان سرمایه 
اجتماعي در بین اعضاي شرکت تعاوني

- بررسي مقایسه اي سطح سرمایه اجتماعي درون گروهي اعضاي 
شرکت تعاوني طالیه داران از روستاهاي مختلف.

جهت بررسي دقیق تر مفهوم سرمایه اجتماعي، برخي از تعاریفي 
که تا کنون براي سرمایه اجتماعي مطرح گردیده، در جدول شماره 

1، ارائه  گردیده است.
شده  ارائه  اجتماعي  سرمایه  مفهوم  درباره  تاکنون  که  بحث هایي 
ارائه دهندگان بحث ها( دو دسته اند:  یا رویکرد  دیدگاه  به  توجه  )با 
انساني  مجموعه هاي  کّلیت  بررسي  به  که  هستند  آن هایي  نخست، 
این  در  و  پرداخته  و جامعه  مدرسه، شهر  مانند:  بزرگ،  یا  کوچک 
بررسي همگرایي اجتماعي2 و همبستگي اجتماعي3 را در کانون توجه 
و  فرد  رابطه  در  کندوکاو  با  که  آن هایي  دوم،  و  داده اند  قرار  خود 

2- Social Convergence
3- Social Solidarity

جدول1. تعاریف سرمایه اجتماعي توسط صاحب نظران مختلف 

تعریف سرمایه اجتماعيصاحب نظر
سرمایه اجتماعي را مي بایست با کارکردش تعریف کرد. کارکردي که به وسیله سرمایه اجتماعي مشخص مي شود ارزش کلمن )1990(

استفاده  آن ها  از  عالئقشان  و  اهداف  تحقق  منابعي جهت  به عنوان  کنشگران  که  است  اجتماعي  ساختار  از  جنبه هایي 
مي کنند.

بانک جهاني 
)1995(

سرمایه اجتماعي به نهادها، روابط و هنجارهایي که به کّمیت و کیفیت کنش هاي متقابل اجتماعي شکل مي دهند، اشاره 
دارد. سرمایه اجتماعي تنها حاصل جمع نهادهایي که جامعه را پي ریزي کرده اند، نمي باشد. بلکه پیوندهاي محکمي است 

که آن ها را به یکدیگر متصل مي دارد.
سرمایه اجتماعي، مجموعه اي از شبکه هاي رسمي و غیررسمي است که افراد از آن استفاده مي کنند تا کاالها و خدمات رز )1998(

را به مصارف مختلف تخصیص دهند.
سرمایه اجتماعي، مثل و نمونه ملموسي از یک هنجار غیررسمي )نانوشته( است که همکاري بین دو یا چند نفر را ارتقا فوکویاما )2000(

مي بخشد.
فاطمه 

مرنیسي)1384(
سرمایه اجتماعي شکلي از همبستگي سنتي جامعه است که در آن گروه هاي مردم مي توانند با وقف خویش در پروژه هاي 

اجتماعي نفع فردي خود را دنبال کنند.
)2004( OECD سرمایه اجتماعي، شبکه هایي داراي هنجارها، ارزش ها و برداشت هاي مشترک است که همکاري در داخل و بین گروه ها

را تسهیل مي کند.
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جامعه اش، مفهوم ساختار اجتماعي1 و تاثیر آن بر فرد و رفتارهایش 
ابعاد تازه تري از نقش انکار ناپذیر این  را مطرح کرده و کوشیده اند 
پدیده اجتماعي را در جامعه آشکار سازند ]5[. هاني فان معتقد است 
که میان سرمایه اجتماعي و رابطه اجتماعي پیوندي دروني و تنگاتنگ 
وجود دارد و سرمایه اجتماعي در درون رابطه اجتماعي نهفته و پنهان 
است. این برداشت از اصطالح سرمایه اجتماعي پایه همه بحث هایي 
که پس از هاني فان مطرح شد، قرار گرفت و بدین سان، زمینه ورود 
به حوزه هاي گوناگون علوم اجتماعي فراهم آورد  این اصطالح را 

 .]7[
هابرماس، سرمایه اجتماعي به معني وفاق تفاهمي، کنش ارتباطي 
حوزه  و  حیاتي  جهان  محصول  را  فراگروهي  عام  هنجارهاي  و 
کنشگران  آن  در  که  است  فضایي  عمومي  حوزه  مي داند.  عمومي 
اجتماعي مي توانند به دور از دخالت سیستم که معموالً با زبان ثروت 
از  به دور  به گفتگوي آزاد، خردمندانه و  و قدرت برخورد مي کند 
هر نوع سلطه بپردازند و درباره اهداف و راه هاي رسیدن به آن ها به 
توافق برسند و با عقالیي کردن جهان زندگي، سیستم را نیز عقالیي 
خردورزي،  از  برخوردار  و  انساني تر  جامعه اي  طرف  به  و  نمایند 

انسجام، آزادي و عدالت بیش تر حرکت نمایند ]1[. 
سرمایه اجتماعي در درون یک فرد و یا در درون ساختار اجتماعي 
وجود ندارد، بلکه در فضاي بین افراد موجود است. سرمایه اجتماعي 
چیزي نیست که در تملک دولت، یک سازمان و یا بازار باشد، بلکه 
از  اجتماعي  سرمایه  کنند.  مشارکت  آن  تولید  در  مي توانند  همگان 
هزاران کنش روزانه اي که بین مردم وجود دارد آفریده مي شود و به 

وجود مي آید ]4[.
سرمایه  از  سرمایه،  شکل هاي  دیگر  برخالف  اجتماعي  سرمایه 
سرمایه  و  اقتصادي  سرمایه  تا  گرفته  انساني  سرمایه  و  فیزیکي 
فرهنگي، بدون حضور دیگران نه پدید مي آید و نه ممکن است ]7[. 
بر این پایه، پدیده سرمایه اجتماعي تنها زماني شکل مي گیرد و هستي 
مي یابد که اوالً- در یک محیط اجتماعي معین، انسان هایي در برابر 
همدیگر قرار گرفته باشند و ثانیًا- میان آن ها رابطه اي شکل گرفته 
باشد و جریان بیابد. در درون این رابطه است که سرمایه اجتماعي 
رابطه  از  جزئي  اجتماعي  سرمایه  بنابراین  مي شود.  تولید  یا  زاده 
اجتماعي و در ذات آن "کاالي عمومي" است. از این رو کنشگران 
تنها مي توانند از کارکردهاي آن بهره مند شوند و این کارکردها را در 
نهایت پشتوانه رفتارهاي هدفمند خود قرار دهند. اما آن ها هرگز قادر 
نخواهند بود، این سرمایه را در مالکیت خصوصي خود محصور کنند 

و از آن خود سازند ]13[.
سرمایه اجتماعي با وجود هواداران فراوان و کاربري بسیار گسترده 
نشده  تعریف  و  گنگ  مفهومي  هنوز  اجتماعي،  علوم  متن هاي  در 
نیت،  مانند: حسن  نویسندگان آن را در معناهاي گوناگون  است و 
اعتماد، همگرایي اجتماعي، شبکه روابط اجتماعي، ساختار اجتماعي 
و منبعي که رفتارها را پشتیباني مي کند، به کار برده اند. اما هر یک از 

1- Social Structure

این معناها، ریشه و بنیاد جداگانه اي دارند و همجنس نیستند. براي 
فرایند  در  که  هستند  رفتارهاي جمعي  اجتماعي،  هنجارهاي  نمونه 
کنش متقابل میان کنشگران شکل مي گیرند و سپس تثبیت مي شوند، 
حال آن که رابطه اجتماعي رفتار نیست، اما بر اثر تقابل رفتارهاي 

کنشگران شکل  مي گیرد ]8[. 
ودهوس ]16[ به طور کلي سرمایه اجتماعي را به سه نوع تقسیم 

نمود: 
سرمایه  نوع  این  مشخصه  پیوند دهنده2:  اجتماعي  سرمایه  الف( 
اجتماعي، وجود پیوندهاي قوي میان اعضاي یک گروه مثل خانواده 
درون گروهي  اجتماعي  سرمایه  مي توان  را  سرمایه  نوع  این  است. 

دانست.
بین  پیوندهاي  نوع،  این  اجتماعي متصل کننده3:  در  ب( سرمایه 
سرمایه  را  آن  مي توان  رو  این  از  است،  قوي  اجتماعي  مقوالت 
اجتماعي میان گروهي تلقي کرد. پوتنام سرمایه اجتماعي برون گروهي 
را به عنوان پل ارتباطي گروه هاي اجتماعي گوناگون تعریف مي کند؛ 
در حالي که سرمایه اجتماعي درون گروهي تنها گروه هاي هم جنس 

را پیوند مي زند.
ج( سرمایه اجتماعي بین واحدهاي اجتماعي در سطوح مختلف4: 
دولتي  غیر  سازمان  یک  و  گروه  جامعه،  و  خانواده  بین  رابطه  مثل 

.)NGO(
به دلیل تأثیر سرمایه اجتماعي در کیفیت زندگي مردم، نهادهاي 
مسئول عالقه مند به حفظ و ارتقاء سطح این پدیده هستند. این امر 
قدم هاي  یعني  سیستم ها  مدیریت  کلي  فرآیند  کردن  فعال  مستلزم 
"اندازه گیري وضعیت موجود، تبیین وضعیت مطلوب، تعیین شکاف، 
تدوین سیاست هاي ارتقاء وضعیت موجود به مطلوب و اندازه گیري 
موجود  وضعیت  اندازه گیري  با  فرآیند  این  است.  جدید"  وضعیت 
شروع شده و با ارزیابي وضعیت جدید خاتمه مي یابد. در این فرآیند 
بدون یک سنجه کّمي امکان برقراري ارتباط بین سیاست هاي اعمال 
شده و نتایج وجود ندارد و لذا فرآیند یادگیري نظام مدیریتي مختل 
گفته  که  است  حدي  تا  مدیریت  در  اندازه گیري  اهمیت  مي شود. 
مي شود، تا نتوانید چیزي را اندازه گیري نمایید قادر نخواهید بود که آن 
را مدیریت نمایید ]9[. توجیه تمرکز بر مقوله سرمایه اجتماعي مبتني 
بر نقشي است که سرمایه اجتماعي در تولید و افزایش سرمایه هاي 
انساني، اقتصادي و محیطي ایفا مي کند بنابراین سازمان هاي ارائه دهنده 
خدمات رفاهي و اجتماعي باید بدانند که سرمایه اجتماعي چیست، 
از مطالعات مرتبط با خبر باشند و کاربردهاي آن را در خدمات خود 
به خصوص در خدماتي که در سطح اجتماعات محلي ارائه مي شود 

به خوبي بشناسند. 
درون گروهي،  اجتماعي  سرمایه  بر  مؤثر  سازه هاي  بررسي  در 
مطالعات پیشین سرمایه اجتماعي  مورد بررسي قرار گرفت که در 

2- Bonding Social Capital
3- Bridging Social Capital
4- Linking Social Capital
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این قسمت به برخي از آن ها اشاره مي شود.
در پژوهشي که به منظور بررسي مفهوم  و نظریه هاي  شکل گیري 
سرمایه اجتماعي و با روش فراتحلیل، صورت پذیرفت نتایج نشان 
به  درآمد  و  بودن  شاغل  تأهل،  تحصیالت،  سن،  متغیرهاي  که،  داد 
جز با عنصر اعتماد با سایر عناصر سرمایه  اجتماعي اعم از آگاهي و 
توجه به امور عمومي، مشارکت هاي رسمي و غیررسمي رابطه مستقیم 
دارد. و مردان در آگاهي و توجه به امور عمومي و مشارکت رسمي 
نقش بیش تري نسبت به زنان دارند و مشارکت غیررسمي زنان بیش تر 
مي باشد و در میزان اعتماد تفاوتي بین زن و مرد دیده نمي شود ]11[.

در مطالعه نقش سرمایه اجتماعي در تشکل هاي تولیدي حوزه آبریز 
کرخه، پس از بررسي نظام هاي بهره برداري عشیره اي و ویژگي هاي 
آن در سطح بیت و بین بیوتات، نتایج نشان داد که حسن اعتماد در 
میان اعضاي بیت، هنجارهاي معامله متقابل در بین اعضا و اعتماد، 
اطاعت و احترام رهبران محلي، نقش مثبت و تأثیرگذاري بر واحد 
تولیدي بیت در ابعاد تصمیم گیري بهتر، اعمال مدیریت تولید به نحو 

مطلوب و افزایش میزان مشارکت هاي تولیدي داشته است ]3[.
اندازه گیري سرمایه اجتماعي در  بر اساس پژوهشي که به منظور 
پنج اجتماع مختلف در استرالیا انجام گرفت، 8 عنصر به عنوان معرف 
از: مشارکت  عبارتند  عناصر  این  اجتماعي شناسایي شدند.  سرمایه 
اجتماعي،  بستر  یک  در  کنشگرایي  محلي،  اجتماع  فعالیت هاي  در 
فامیل  همسایه ها،  بین  ارتباطات  کیفیت  امنیت،  و  اعتماد  احساس 
کیفیت  تفاوت ها1،  پذیرش  به زندگي، ظرفیت  دادن  بها  و دوستان، 

ارتباطات کاري، پیوندهاي دولتي و خانوادگي ]4[.
در مطالعه دیگري به بررسي متغیرهاي مرتبط با  سرمایه اجتماعي 
متغیرهاي  داد که  نشان  نتایج  پرداخته شد.  انجمني  رفتار  و سطوح 
درآمد خانوار، وضعیت بازار کار، شاخص ترکیبي وضعیت شغلي ) 
شامل امنیت شغلي، سطح درآمد و وقت اضافه(، دین، دین باوري و 
تعهد دیني، آموزش، سن، شهر در برابر حومه، اندازه خانوار، جنسیت 
و میزان مشارکت زنان در بازار کار، با متغیر سرمایه اجتماعي، رابطه 

مستقیم داشته اند ]12[.
سرمایه  پذیرفت،  صورت  راجستان  منطقه  در  که  پژوهشي  در 
اجتماعي به عنوان متغییر وابسته در نظر گرفته شد و به بررسي عوامل 
و متغیرهاي گوناگون در شکل گیري و تأثیر  بر این متغیر پرداخته 
شد. نتایج نشان داد که متغیرهاي سن، جنس، طول دوره اقامت در 
روستا، آموزش و اندازه خانواده با سرمایه اجتماعي رابطه معني دار 

نداشت ]10[.
در مطالعه اي که با هدف بررسي عوامل مؤثر بر سرمایه اجتماعي 
صورت پذیرفت نتایج نشان داد که عوامل مؤثر بر سرمایه اجتماعي 
عبارتند از: خصوصیات فردي )سن، جنس، سالمتي(، خصوصیات 
منابع  فرزندان(،  تأهل، وجود  روابط، وضعیت  خانواده ها )وضعیت 
در  )تساهل  ارزش ها  و  نگرش ها  منزل(،  مالکیت  شغل،  )آموزش، 
برابر تنّوع فرهنگي، اهداف مشترک(، و خصوصیات منطقه )روستا- 

1- Tolerance of diversity

شهر، وضعیت اقتصادي، امنیت منطقه ]15[.
سرمایه  مؤلفه هاي  مقایسه  به منظور  که  مطالعه اي  در  هم چنین، 
روستایي  تولید  تعاوني هاي  غیرعضو  و  عضو  کشاورزان  اجتماعي 
تعامل  اجتماعي،  تعاون  بین شخصي،  اعتماد  پذیرفت،  صورت 
مبادله  میزان  و  غیررسمي  روابط  شبکه  اجتماعي،  تضاد  اجتماعي، 
اطالعات، به عنوان مؤلفه هاي سرمایه اجتماعي درون گروهي معرفي 

شدند ]2[.
قدوسي ]9[، بر حسب محورهاي مختلفي، روش هاي اندازه گیري 
سرمایه اجتماعي را طبقه بندي نمود. تعدادي از این محورها عبارتند 

از:
الف( حوزه علمي: دانشمندان اقتصادي به بررسي سرمایه اجتماعي 
با  به عنوان یک عامل تولید عالقه مند هستند و سرمایه اجتماعي را 
دانشمندان  معموالً  مي نمایند.  اندازه گیري  اقتصادي  تابع هاي  توسعه 
ارائه مي کنند ولي  مفهوم  این  از  متنّوعي  تفسیرهاي  اجتماعي  علوم 

این تنّوع در رویکردهاي اقتصادي کم تر است.
سرمایه  بررسي  به  عالقه مند  پژوهشات  اندازه گیري:  سطح  ب( 
اجتماعي در سطح افراد و خانوارها، در سطح خرد قرار  مي گیرد. 
اندازه گیري سرمایه اجتماعي در سطح اجتماعات و نهادها، اندازه گیري 
در سطح میانه است، پژوهشات با استفاده از داده هاي کالن سراسر 
این سطوح  از  قرار مي گیرد. هر یک  کشور، در سطح کالن )مّلي( 

تحلیل نیاز به شاخص هاي خاص خود دارد.
ج( روش اندازه گیري: بر حسب موضوع و نوع پژوهش، روش هاي 
اندازه گیري به سه دسته کّمي، کیفي و ترکیبي تقسیم بندي مي شوند.

از تعداد کمي  د( تنوع شاخص ها: در روش هاي ساده تر معموالً 
براي سنجش  پاتنام(  داوطلبانه  سازمان هاي  )مثاًل شاخص  شاخص 
تعداد  از  استفاده  با  مطالعات  برخي  در  مقابل  در  مي شود  استفاده 
از  ترکیبي  ریاضي،  روش هاي  از  بهره گیري  با  و  شاخص  زیادي 

شاخص ها براي اندازه گیري سرمایه اجتماعي به کار مي رود.

 مواد و روش ها
این پژوهش از نوع توصیفي- همبستگي بوده و در اجراي آن از 
فن پیمایش2 استفاده شده است. براي جمع آوري اطالعات در این 
متخصصین  توسط  آن  صوري3  روایي  که  پرسشنامه اي  از  پژوهش 
استفاده  با  پرسشنامه  پایایي  استفاده گردید. هم چنین  تایید شد،  فن 
تعاون اجتماعي،  اعتماد،  مؤلفه هاي  براي  کرونباخ آلفا  آزمون  از 
روابط  شبکه  و  اطالعات  مبادله  انسجام اجتماعي،  تعامل اجتماعي، 
برابر 0/95، 0/95، 0/72، 0/0،83/77 و 0/87،  به ترتیب  غیر رسمي 
شرکت  عضو   235 شامل  پژوهش  این  آماري  جامعه  آمد.  به دست 
تعاوني طالیه داران بودند که با استفاده از جدول کریسي و مورگان، 
حجم نمونه 146 نفر تعیین شد و براي دسترسي دقیق به افراد مورد 
مطالعه، از روش نمونه گیري طبقه بندي شده تصادفي استفاده شد و 

2- Survey method
3-  Face validity
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براي تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS )نسخه 17( استفاده 
گردید.  در قسمت آمار توصیفي، از روش هاي آماري شامل میانگین، 
انحراف معیار، درصد و فراواني استفاده گردیده است. آزمون هایي 
که در قسمت آمار استنباطي مورد استفاده قرار گرفته اند عبارتند از: 
آزمون کرونباخ آلفا، آزمون تي استیودنت، آزمون همبستگي پیرسون.

انّدازه گیري سرمایه اجتماعي در این پژوهش روش کّمي  روش 
دارد. حوزه  قرار  میانه  در سطح  اندازه گیري  نظر سطح  از  که  بوده 
علمي این پژوهش علوم اجتماعي مي باشد و از نظر تنوع شاخص ها 

جزء پژوهش های چند شاخصي است. 

متغیرهاي این پژوهش عبارتند از:
1. متغیرهاي مستقل این پژوهش شامل: سن، جنس، تحصیالت، 
وضعیت تأهل،ُ بعد خانوار، تعداد سال هاي سکونت در روستا، شغل، 

مالکیت مسکن و سابقه کار کشاورزي  بوده است.
سرمایه  میزان  از  است  عبارت  پژوهش  این  وابسته  متغیر   .2
تعاوني طالیه داران مي باشد  اعضاي شرکت  اجتماعي درون گروهي 

که از مجموع مؤلفه هاي زیر به دست آمده است. 
اعتماد بین شخصي:

در پژوهش حاضر منظور از اعتماد بین شخصي، میزان اعتمادي 
از مدیر  اعم  به دیگر اعضاي شرکت تعاوني  افراد نسبت  است که 
عامل و هیئت مدیره دارند و در شکل هاي قرض دادن پول به یکدیگر، 
امانت دادن وسایل به یکدیگر و قبول ضمانت نمایان مي شود که در 
پژوهش حاضر براي سنجش این مؤلفه از 8 سوال )گویه( بهره گرفته 

شده است.
تعاون اجتماعي:

در این پژوهش منظور میزان همکاري و کمکي است که در میان 

اعضاي شرکت تعاوني وجود دارد و به شکل کمک به یکدیگر در 
کارهاي کشاورزي، اداره مزرعه یکدیگر حین حوادث غیر مترقبه و 
مانند اینها مشخص شده است. براي سنجش این مؤلفه از 7 سوال 

استفاده شد.
تعامل اجتماعي: 

تعاوني  اعضاي شرکت  بین  بر هم کنشي است که  میزان  منظور 
وجود دارد و به صورت ویژگي هایي چون صرف نظر کردن از منافع 
انجام  دیگران،  براي  گیر  کاري وقت  انجام  دیگران،  به خاطر  خود 
کاري براي دیگران که هیچ سودي براي فرد نداشته باشد و مانند اینها 

در پژوهش با طرح 6 سوال مورد سنجش قرار گرفت.
انسجام اجتماعي: 

میزان  و  قومي  بین  انسجام  اجتماعي،  پذیرش  میزان  نشان دهنده 
مداراي قومي و مذهبي مي باشد که در پژوهش حاضر به صورت، 
میزان بهره مندي فرد از احساس پذیرش از سوي دیگر اعضا شرکت 
تعاوني و میزان احساس راحتي در محیط اجتماع محلي، در قالب 5 

سوال سنجیده شده است.
شبكه روابط غیر رسمي: 

اجتماع  درون  از  دیگران  با  افراد  رسمي  غیر  روابط  نشان دهنده 
مي باشد و به شکل هاي میزان گفتگو، مالقات و مشورت با اعضاي 
با طرح 7  تعاوني  اعضا شرکت  دیگر  آشنایان و  خانواده، دوستان، 

سوال مورد سنجش قرار گرفت.
میزان مبادله اطالعات با اعضاي نظام اجتماعي:

و  تعاوني  شرکت  اعضاي  بین  اطالعات  مبادله  میزان  بیانگر   
میزان  صورت  به  و  باشد  مي  اجتماعي  نظام  درون  از  افراد  دیگر 
تعاوني،  شرکت  دیگر  اعضاي  خانواده،  اعضاي  با  اطالعات  مبادله 
براي  مي شود.  مشخص  روستا  افراد  دیگر  و  دوستان  همسایگان، 

جدول2- ویژگي هاي فردي اعضاي شركت تعاوني طالیه داران 
انحراف معیارمیانگیندرصدفراوانيسطوح متغییرمتغیر

38/3115/45---سن )سال(
--11578/8مردجنسیت

--3121/2زن
--4530/8مجردوضعیت تأهل

--10169/2متأهل
35/416/24---تعداد سال هاي سکونت در روستا

--5638/4کشاورزوضعیت اشتغال
--9061/6غیر کشاورز

17/1316/05---سابقه کار کشاورزي
7/44/62---تعداد سالهاي تحصیل

--85/5هیئت مدیرهمسئولیت در شرکت تعاوني
--13894/5عضو عادي

--11981/5شخصيوضعیت مالکیت مسکن
--2013/7اجاره اي

2/42/6---میزان مالکیت اراضي زراعي )هکتار(
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سنجش این مؤلفه از 6 سوال استفاده شد.
مؤلفه هاي  از  یک  هر  به  مربوط  گویه هاي  حاضر  پژوهش  در 
مذکور )سواالت(در قالب طیف لیکرت با 5 سطح )خیلي زیاد، زیاد، 
طالیه داران  تعاوني  اعضاي شرکت  دیدگاه  از  هرگز(  و  کم  گاهي، 

مورد سنجش قرار گرفته شده اند.

یافته ها و بحث
از   %78/8 که  داد  نشان  پژوهش  از  حاصل  توصیفي  یافته هاي 
در  آن ها   %32/6 که  بودند  زن  آن ها  از   %21/2 و  مرد  پاسخگویان، 
تا 39 سال، 20/3% در  بین 30  تا 29 سال، %23/9  گروه سنّي 20 
دامنه سنّي 40 تا 49 سال، 11/6% در گروه سنّي 50 تا 59 سال و 
به  داشتند؛  قرار  سال   60 از  باالتر  سنّي  گروه  در   )%11/6( مابقي 
)انحراف  سال   38/31 مطالعه  مورد  افراد  سنّي  میانگین  که  طوري 
معیار= 15/45( با دامنه سنّي بین 18 تا 82 سال بود. میانگین تعداد 
کشاورزي  کار  در  افراد  تجربه  سال هاي  تعداد  تحصیل،  سال هاي 
برابر،  به ترتیب  پاسخگویان  تعداد سال هاي سکونت در روستاي  و 
متأهل،  مطالعه،  مورد  افراد  اکثریت  بود.  7/4، 17/13 و 35/4 سال 
صاحب منزل و عضو عادي شرکت تعاوني بودند و شغل اصلي شان 
متوسط  به طور  آن ها  زراعي  اراضي  مالکیت  میزان  و  غیر کشاورزي 
2/5 هکتار بود. جدول شماره2، ویژگي هاي فردي اعضاي شرکت 

تعاوني طالیه داران را نشان مي دهد.
مؤلفه هاي سرمایه اجتماعي درون گروهي که لیست آن ها در ستون 
متغیرهاي جدول شماره 3 آمده است، مورد سنجش قرار گرفتند و 
توزیع فراواني پاسخگویان در رابطه با این مؤلفه ها ، در این جدول 
ارائه شده اند. نتایج حاصل نشان مي دهد که میزان سرمایه اجتماعي 
در حد  افراد  اجتماعي  تعاون  و  بین شخصي  اعتماد  درون گروهي، 
است.  قوي  خیلي  حد  در  آن ها  اجتماعي  انسجام  میزان  و  قوي 
هم چنین میزان تعامل اجتماعي، میزان مبادله اطالعات و شبکه روابط 

غیررسمي اکثریت پاسخگویان در حد متوسط مي باشد.
اجتماعي  سرمایه  مؤلفه هاي  معیار  انحراف   و  میانگین  هم چنین 

آورده   ،4 شماره  جدول  در  تعاوني،  شرکت  اعضاي  درون گروهي 
شده است. طبق این جدول، میانگین سرمایه اجتماعي درون گروهي 
اعضاي شرکت تعاوني طالیه داران برابر 19/56 )انحراف معیار=4/08( 

مي باشد.
با  رابطه  در  که  داد  نشان  تي استیودنت  آزمون  از  حاصل  نتایج 
مؤلفه هاي اعتماد، تعاون اجتماعي و شبکه روابط غیررسمي اختالف 
به   میانگین مردان و زنان در سطح 5% وجود دارد،  بین  معني داري 
طوري که زنان میزان اعتماد و تعاون اجتماعي بیش تر و شبکه روابط 

غیررسمي قوي تر دارند )جدول 5(.
نتایج حاصل از آزمون تي استیودنت نشان داد که اختالف معناداري 
براي  آن،  مؤلفه هاي  و  درون گروهي  اجتماعي  سرمایه  میانگین  بین 
افراد متأهل و مجرد و هم چنین مالک مسکن و مستأجر وجود ندارد. 
هم چنین نتایج آزمون آنالیز واریانس یک طرفه، نشان داد که بین میزان 
سرمایه اجتماعي درون گروهي اعضاي شرکت تعاوني از روستاهاي 

مختارآباد، بیستون وُ تل کره اي اختالف معني داري وجود ندارد.
نتایج جدول شماره 6، نشان مي دهد که سرمایه اجتماعي درون 

جدول3- توزیع فراواني پاسخگویان در رابطه با مؤلفه هاي سرمایه اجتماعي درون گروهي

خیلي قويقويمتوسطضعیفخیلي ضعیفمتغیر
درصدفراوانيدرصدفراوانيدرصدفراوانيدرصدفراوانيدرصدفراواني

106/874/83725/35537/63725/3سرمایه اجتماعي درون گروهي
106/8106/83322/673502013/7اعتماد

85/519134430/16242/47138/9تعاون اجتماعي
21/41510/38356/83020/51611تعامل اجتماعي
10/7149/62416/44732/26041/1انسجام اجتماعي

2114/416115336/34329/5138/9میزان مبادله اطالعات
2416/42315/84933/54530/853/4شبکه روابط غیر رسمي

جدول 4- میانگین پاسخگویان در رابطه با مؤلفه هاي سرمایه 
اجتماعي درون گروهي

انحراف معیارمیانگین متغیر

19/564/08سرمایه اجتماعي درون گروهي
3/460/85اعتماد

3/280/84تعاون اجتماعي
3/040/71تعامل اجتماعي

3/810/79انسجام اجتماعي
3/020/98میزان مبادله اطالعات

2/960/94شبکه روابط غیر رسمي
- دامنه میانگین سرمایه اجتماعي بین 30-1 مي باشد.

- دامنه میانگین مؤلفه هاي سرمایه اجتماعي 5-1 مي باشد.
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گروهي و سایر مؤلفه هاي آن )به غیر از شبکه روابط غیر رسمي( 
در مورد کشاورزان کم تر از افراد غیر کشاورز بوده است. در واقع 
میزان اعتماد بین شخصي، تعاون اجتماعي، تعامل اجتماعي، انسجام 

اجتماعي و میزان مبادله اطالعات کشاورزان کم تر از غیرکشاورزان 
از  اجتماعي  مباحث سرمایه  به  توجه  مسئله ضرورت  این  که  بوده 
طرف دست اندرکاران ترویج کشاورزي را روشن مي سازد. بنابراین 

جدول 5- مقایسه مردان و زنان از نظر متغیرهاي سرمایه اجتماعي درون گروهي با استفاده از آزمون تي استیودنت 

سطح معني داريآماره Tزنانمردانمتغیرها
انحراف معیارمیانگینانحراف معیارمیانگین

1/590/113-2/500/642/740/53سرمایه اجتماعي درون گروهي
*2/130/037-2/660/632/880/42اعتماد

1/400/16-2/520/652/820/47تعاون اجتماعي
1/870/063-2/180/722/530/68تعامل اجتماعي

0/390/69-2/670/592/720/52انسجام اجتماعي
*2/700/009-2/280/722/480/67میزان مبادله اطالعات

*2/350/02-2/350/672/620/62شبکه روابط غیر رسمي

* معني داري در سطح احتمال 0/05 

جدول 6- مقایسه كشاورزان و غیر كشاورزان از نظر متغیرهاي سرمایه اجتماعي درون گروهي با استفاده از آزمون تي استیودنت

سطح معني داريآماره Tغیر کشاورزانکشاورزانمتغیرها
انحراف معیارمیانگینانحراف معیارمیانگین

**3/470/001-3/050/693/460/64سرمایه اجتماعي درون گروهي

**3/110/002-3/210/923/680/77اعتماد

**2/830/005-3/060/913/490/77تعاون اجتماعي

**3/280/001-2/880/513/260/78تعامل اجتماعي

**2/810/006-3/620/844/020/73انسجام اجتماعي

**2/880/005-2/741/033/250/96میزان مبادله اطالعات

1/760/08-2/780/953/080/94شبکه روابط غیر رسمي
** معني داري در سطح احتمال 0/01 

جدول 7- نتایج حاصل از ضریب همبستگي پیرسون به منظور تعیین درجه همبستگي متغیرهاي فردي 
و سرمایه اجتماعي درون گروهي اعضاي شركت تعاوني طالیه داران 

میزان سرمایه اجتماعي درون گروهيمتغیر
)r( ضریب همبستگي)p( سطح معني داري

**0/420/005سن 

*0/770/022تعداد سال هاي تحصیل

0/0050/95-تعداد سال هاي سکونت در روستا
0/0520/53سابقه کار کشاورزي

0/040/64ُبعد خانوار
* معني داري در سطح احتمال 0/05 

** معني داري در سطح احتمال 0/01 
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مروجان کشاورزي باید در راستاي ارتقا و تقویت سرمایه اجتماعي 
در کشاورزان تالش بیش تري کنند. در این باب، ترویج براي استفاده، 
حفظ و تقویت سرمایه اجتماعي باید به حفظ و تقویت روابط بین 
اقشار جامعه،  سایر  و  کشاورزان  بین  روابط  یکدیگر،  با  کشاورزان 
روابط بین خود کارکنان ترویج و به طور ویژه روابط بین مروجان و 

کشاورزان بپردازد. 
نتایج حاصل از آزمون همبستگي نشان داد که، رابطه معني داري 
بین متغیرهاي تعداد سن و تعداد سال هاي تحصیل، با میزان سرمایه 
اجتماعي درون گروهي وجود دارد. به طوري که با افزایش میزان سن 
درون گروهي  اجتماعي  سرمایه  میزان  تحصیل  سال هاي  تعداد  یا  و 
تعداد  متغیرهاي  بین  معني داري  رابطه  هم چنین  مي یابد.  افزایش 
با  سال هاي سکونت در روستا، سابقه کار کشاورزي و ُبعد خانوار 

میزان سرمایه اجتماعي درون گروهي وجود ندارد )جدول 7(. 
مختلف  مؤلفه هاي  بین  که  مي دهد  نشان   8 شماره  نتایج جدول 
در  دارد.  وجود  باالیي  همبستگي  درون گروهي،  اجتماعي  سرمایه 
»اثر  درون گروهي  اجتماعي  سرمایه  متغیرهاي  از  کدام  هر  واقع 
اعتماد  افراد  بین  افزایشي« دارند. به عنوان مثال در صورتي که  دگر 
و  شده  بیش تر  آن ها  اجتماعي  تعامالت  باشد،  داشته  وجود  باالیي 
حجم مبادله اطالعات آن ها باالتر مي رود. بنابراین شبکه هاي روابط 
افزایش  آن ها  اجتماعي  انسجام  و  شده  ایجاد  بیش تري  غیررسمي 
مي گیرد.  بیش تري صورت  اجتماعي  تعاون  ترتیب  بدین  و  مي یابد 
البته عکس این قضیه هم وجود دارد. از طرف دیگر وجود همبستگي 
باال بین این مؤلفه ها نشانگر مناسب بودن این مؤلفه ها جهت سنجش 

میزان سرمایه اجتماعي درون گروهي مي باشد.

نتيجه گيري و پيشنهادها
دارایي  که  است  ساختاري  اجتماعي-  منبعي  اجتماعي  سرمایه 
نیست  واحدي  شئ  دارایي  این  مي شود.  محسوب  افراد  سرمایه  و 
بلکه ویژگي هایي است که در ساختار اجتماعي وجود دارد و باعث 
در  شوند.  اجتماعي  کنش  وارد  بیش تري  سهولت  با  افراد  مي شود 
صورتي که بپذیریم تنها برخورداري از منابع مالي و نیروي انساني 
نتوانسته جوامع را به سوي رشد و توسعه اجتماعي سوق دهد باید 
سرمایه  آن  و  شویم  قائل  توسعه  به  دستیابي  براي  نیز  سومي  رکن 
عمدتأ  اول  منبع  دو  کارآیي  و  اثربخشي  واقع  در  است.  اجتماعي 
بررسي  در  دارد.  بستگي  اجتماعي  از سرمایه  برخورداري  میزان  به 
شرکت  اعضاء  درون گروهي  اجتماعي  سرمایه  بر  مؤثر  سازه هاي 
آبخیزداري  منابع طبیعي و  تعاوني طالیه داران طرح مدیریت جامع 

حوزه غرب شیراز مشخص گردید که:
و  شخصي  بین  اعتماد  درون گروهي،  اجتماعي  سرمایه  میزان 
تعاون اجتماعي اعضاي شرکت تعاوني طالیه داران در حد قوي و 
میزان انسجام اجتماعي آن ها در حد خیلي قوي بود. هم چنین میزان 
تعامل اجتماعي، مبادله اطالعات و شبکه روابط غیررسمي اکثریت 
باالي  توان  نشان دهنده  امر  این  بود.  متوسط  حد  در  پاسخگویان 
اعضاي شرکت تعاوني طالیه داران جهت انجام فعالیت هاي توسعه اي 
این  با سازماندهي  مي تواند  ترویج کشاورزي  مي باشد.  مشارکتي  و 
بستر مناسب، هدایت این سرمایه ها به سمت مطلوب و استفاده از 

جدول 8- میزان همبستگي بین مؤلفه هاي سرمایه اجتماعي  گروهي از طریق آزمون همبستگي پیرسون 

تعاون    اعتمادمؤلفه ها
اجتماعي

تعامل 
اجتماعي

انسجام 
اجتماعي

میزان مبادله 
اطالعات

شبکه روابط 
غیر رسمي

ضریب پیرسوناعتماد
سطح معني داري

-
-

0/81
0/000**

0/46
0/000**

0/69
0/000**

0/64
0/000**

0/57
0/000**

ضریب پیرسونتعاون اجتماعي
سطح معني داري

0/81
0/000**

-
-

0/41
0/000**

0/67
0/000**

0/71
0/000**

0/69
0/000**

ضریب پیرسونتعامل اجتماعي
سطح معني داري

0/46
0/000**

0/41
0/000**

-
-

0/33
0/000**

0/42
0/000**

0/21
0/011*

ضریب پیرسونانسجام اجتماعي
سطح معني داري

0/69
0/000**

0/67
0/000**

0/33
0/000**

-
-

0/57
0/000**

0/51
0/000**

ضریب پیرسونمیزان مبادله اطالعات
سطح معني داري

0/64
0/000**

0/71
0/000**

0/42
0/000**

0/57
0/000**

-
-

0/5
0/000**

ضریب پیرسونشبکه روابط غیر رسمي
سطح معني داري

0/57
0/000**

0/69
0/000**

0/21
0/11*

0/51
0/000**

0/5
0/000**

-
-

* معني داري در سطح احتمال 0/05 
** معني داري در سطح احتمال 0/01
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این توان ها، در راستاي ارتقاء سرمایه هاي محسوس )مثل سرمایه هاي 
فیزیکي، اقتصادي و انساني( و متعاقبًا تقویت بیش تر سرمایه اجتماعي 
گام مثبتي بر دارد. الزم به ذکر است، گرچه یکي از مهمترین عوامل 
براي ادامه فعالیت تعاوني ها و موفقیت آن ها، وجود سرمایه اجتماعي 
باال مي باشد، اما این امر کافي نیست. در واقع با وجود زمینه اجتماعي 
مناسب )سرمایه اجتماعي درون گروهي قوي( در این شرکت تعاوني، 
مشارکتي  فرایندهاي  صحیح  اجراي  و  مدیریت  عدم  صورت  در 
مدیریت منابع طبیعي و آبخیزداري، نمي توان، اثرات و نتایج مثبت و 

مطلوبي را براي این شرکت تعاوني متصور شد.
میانگین سرمایه اجتماعي درون گروهي زنان در مقایسه با مردان 
1/6 نمره باالتر بود که البته این تفاوت از لحاظ آماري معني دار نبود. 
هم چنین زنان در رابطه با مؤلفه هاي اعتماد بین شخصي، میزان مبادله 
به  باالتري نسبت  اطالعات و شبکه روابط غیر رسمي داراي نمره 
مردان بودند. شاید وجود اعتماد در زنان باعث ایجاد شبکه هاي روابط 
غیررسمي و افزایش میزان مبادله اطالعات از طرف آن ها مي شود. با 
توجه به اهمیت و ضرورت نقش زنان در پیشبرد اهداف برنامه هاي 
توسعه روستایي و کشاورزي، بایستي این توان ها را به عنوان فرصت 
فعالیت هاي  ارزیابي  و  اجرا  برنامه ریزي،  در  آن ها  از  و  نمود  تلقي 

توسعه اي استفاده نمود. 
بین میزان سرمایه اجتماعي درون گروهي اعضاي شرکت تعاوني از 
روستاهاي مختارآباد، بیستون و ُتل کره اي اختالف معني داري وجود 
نداشت. در واقع وجود فاصله فیزیکي بین این سه روستا، نتوانسته 
عاملي براي ایجاد اختالف بین میزان سرمایه اجتماعي درون گروهي 

اعضاي این شرکت تعاوني بشود.
 از آنجایي که اعضاي این شرکت تعاوني از قوم لر بودند و از سطح 
برخوردار مي باشند شاید  نیز  باالیي  اجتماعي درون گروهي  سرمایه 
بتوان "همگوني قومي" را دلیل رسیدن به این نتیجه دانست. بنابراین 
پیشنهاد مي شود تا پژوهشي جهت بررسي رابطه بین متغیر قومیت 
و سرمایه اجتماعي در تعاوني هایي که اعضاي آن ها از قومیت هاي 
مختلف هستند صورت گیرد.تا میزان سرمایه اجتماعي درون  گروهي 

و مؤلفه هاي آن بر اساس قومیت به طور دقیقتري مشخص گردد.
سرمایه اجتماعي درون گروهي و سایر مؤلفه هاي آن )به غیر از 
شبکه روابط غیررسمي( در مورد کشاورزان کم تر از افراد غیرکشاورز 
بود. شاید بتوان این گونه استنباط نمود که افراد در مشاغلي که ارتباط 
اجتماعي بیش تري با مردم دارند، براي روابط اجتماعي خود بیش تر 
سازمان  یک  کشاورزي  ترویج  که  آنجا  از  مي کنند.  سرمایه گذاري 
مردمي است و روابط بین مردم در آثار و نتایج کارکردي آن اثرگذار 
است، لذا آشنایي مروجان با سرمایه اجتماعي و کاربردهاي آن در 
ترویج کشاورزي، از شروط موفقیت آن هاست. بنابراین الزم است 
اجتماعي  سرمایه  مباحث  به  کشاورزي  ترویج  دست اندرکاران  که 
توجه بیش تري داشته باشند و در راستاي ارتقا و تقویت آن تالش 
ضعف  علل  بررسي  هدف  با  مطالعاتي  انجام  لذا  بکنند.  بیش تري 
سرمایه اجتماعي درون گروهي کشاورزان پیشنهاد مي شود. درحالی 

که سرمایه اجتماعي درون گروهي به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته 
شد و به بررسي عوامل موثر بر این متغیر پرداخته شد نتایج نشان داد 
که جنسیت، طول دوره اقامت در روستا، سابقه کار کشاورزي، ُبعد 
خانوار،مالکیت منزل مسکوني و وضعیت تأهل با سرمایه اجتماعي 

درون گروهي رابطه معني داري ندارند.
در پژوهش حاضر سن و تحصیالت به عنوان عمده ترین متغیرهاي 
تأثیرگذار بر سرمایه اجتماعي درون گروهي و عناصر تشکیل دهنده آن 
شناسایي شدند. به طوریکه سرمایه اجتماعي درون گروهي و عناصر 
تحصیالت  داراي  افراد  بین  در  و  باالتر  سنین  در  آن  تشکیل دهنده 
باالتر، از میزان بیش تري برخوردار بود. بنابراین با توجه به اهمیت 
میزان سرمایه اجتماعي پیشنهاد مي گردد تا در مدیریت منابع طبیعي 

و آبخیزداري از این قشر بیش تر بهره گرفت.
بین مؤلفه هاي مختلف سرمایه اجتماعي درون گروهي، همبستگي 
باالیي وجود دارد. به طوري که با افرایش هر کدام از آن ها، احتمال 
افزایش دیگري وجود دارد. در این رابطه سازمان ترویج کشاورزي- 
به عنوان متولي امر آموزش کشاورزي و سازماني که به شّدت تحت 
اعتماد  جهت  تالش  با  مي تواند  دارد-  قرار  اجتماعي  سرمایه  تأثیر 
ایجاد شبکه هاي  مبادله اطالعات و  میزان  افزایش  افراد،  بین  سازي 
روابطي غیررسمي مطلوب، در راستاي افزایش تعامالت اجتماعي، 
انسجام اجتماعي و در نهایت تعاون اجتماعي گام هاي مثبتي را بر 

دارد. 

سپاسگزاري
محترم  پرسنل  همکاري  و  مساعدت  از  پژوهش  این  اجراي  در 
اداره کل منابع طبیعي و آبخیزداري استان فارس و اعضاي شرکت 

تعاوني طالیه داران تشکر و قدرداني مي گردد.
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Abstract

Factors Affecting on Bonding Social Capital: An Enquiry Toward Cooperatives of 
Natural Resources and Watershed Management Project in Fars Province

A. Amobeigy1 and D. Hayati2  
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Social interactions of people create a link between them that is called social capital. Without these links, 
the possibility of cooperation between individuals and institutions is impeded. Therefore, the social capital 
is the main platform for the formation of economic relations in society. The main objective of this study was 
to investigate factors affecting the bonding social capital of Talayedaran cooperative’s members of Natural 
Resources and Watershed Management Project in west part of Shiraz County. For implementation of this 
study, a survey research was used. The questionnaire faces validity and the reliability was also verified. The 
study population included members of Talayedaran cooperative from three villages (Mokhtarabad, Bisotton 
and Tolekarei). The stratified random sampling method was used for the sample selection and finally 146 
members were selected as sample group. Some research findings revealed that the average bonding social 
capital of Talayedaran cooperative’s members was at satisfactorily strong level. The correlation test showed 
that there is a significant and positive relationship between the variables of age and the years of education 
with bonding social capital. But no significant relation was observed between the variables of number of 
years of residence in the village, agricultural work experience, household size and amount of owned arable 
land with bonding social capital. In addition, correlation test showed that there is a synergetic effect between 
components of bonding social capital. The mean comparison test showed no significant difference between 
the average women’s bonding social capital and that of men, but women, in relation to components of trust, 
information exchange rate and network of informal relationship had higher score compared to men. The 
amount of bonding social capital and its components was lower in farmers compared to in non- farmers. 
Finally, some recommendations have been presented according to research findings at the end of article.      

Keywords: Bonding Social Capital, Natural Resources and Watershed Management Project, 
Agricultural extension, Fars province.
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